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Presentació

EXPERT

Ser professional en el treball amb persones amb trastorns de l’espectre
autista exigeix superació personal i una apassionada dedicació a les
persones amb discapacitat.
T’agradaria actualitzar els teus coneixements de l’àmbit de la
psicopedagogia d’una forma adaptada a la realitat del trastorn i l’entorn
social i educatiu, per millorar la teva intervenció com a professional de
l’educació?
Aquest postgrau d’expert universitari t’oferirà una nova visió de l’espectre
autista i t’ajudarà a guanyar noves i beneficioses capacitats per al teu
treball amb persones amb TEA i les seves famílies. Et formaràs per
superar-te personalment i intervindràs amb èxit i millor professionalitat.

UNIVERSITARI

Introducció
L’atenció psicopedagògica de les persones amb TEA, desenvolupada els
darrers vint-i-cinc anys a la CAIB, ha generat un cos de coneixements,
d’accions i d’ofertes adaptades tant per a les persones amb TEA com per
a les seves famílies, a partir d’una actuació conjunta entre l’APNAB Gaspar
Hauser i els distints grups de recerca de la UIB, que són a l’avantguarda de
les investigacions i dels coneixements internacionals en la matèria.
El curs que presentam s’emmarca en una actualització de les
intervencions psicopedagògiques que requereixen els professionals que
treballen en aquest àmbit al llarg del cicle vital de la persona. El curs
cobreix tot l’espectre d’actuacions psicopedagògiques referides a les
persones amb TEA, perquè la realitat social i educativa actual requereix
professionals experts tant per a la formació i l’assessorament a les famílies
i per a la intervenció directa i intensiva, com per poder desenvolupar
accions educatives inclusives a les escoles ordinàries amb un doble
objectiu: oferir una formació actualitzada i dinàmica per al personal en
actiu ja format, i augmentar el personal preparat per atendre i formar
aquesta població.
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Quines competències adquiriràs?
Capacitat per avaluar i discriminar persones amb TEA.
Capacitat per dissenyar i desenvolupar estratègies d’intervenció per a
persones amb TEA.
Capacitat per investigar i aprofundir en l’anàlisi i estudi de les prioritats de
les persones amb TEA.
Capacitat per intervenir en atenció primerenca dels nins amb TEA.
Capacitat per intervenir en adults amb TEA.
Capacitat de desenvolupar programes i intervencions amb alumnes amb
TEA.

A qui va adreçat
Professionals de l’Educació en general (pedagogs, psicopedagogs,
mestres, educadors socials) i la Psicologia, així com altres professionals
interessats en aquesta temàtica.

Titulació
«Expert Universitari en Intervenció Psicopedagògica de les Persones
amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista). Títol propi de la UIB (30
ECTS)» per als alumnes amb titulació universitària reglada.
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Estructura

Mòdul

Presentació del curs (2 hores)
· Presentació del curs.
· Estructura i estratègies de funcionament.
· Model de pràctiques i treball final.

Mòdul

El trastorn de l’espectre autista: concepte, bases
teòriques i diagnòstic (40 hores)
· Definició i explicació del concepte.
· Etiologia i actualització sobre les causes de l’autisme.
· Teoria de la ment i el pensament flexible en persones
amb TEA.
· Detecció i diagnòstic. Atenció primerenca en persones
amb TEA.

Mòdul

Models actuals d’intervenció en persones amb
TEA (40 hores)
· Pautes de tractament i metodologia d’intervenció.
· Escola inclusiva.
· Línies d’actuació en persones amb Asperger.

Mòdul

Intervenció en competències socials i de
comunicació de persones amb TEA (40 hores)
· Comunicació i llenguatge en persones amb TEA.
· Socialització i habilitats socials en persones amb TEA.
· Actuacions enfront dels problemes de conducta.

Mòdul

Les persones amb TEA al llarg del cicle vital.
Actualització de les investigacions (28 hores)
· Vida adulta i qualitat de vida de les persones amb TEA.
· Darreres aportacions en investigació sobre TEA.
· La realitat de l’atenció a les persones amb TEA a la CAIB.
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Mòdul

6

Pràctiques curriculars (75 hores)
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Belinchón, Mercedes. Professora de l’àrea de Psicologia Bàsica de la
Universitat Autònoma de Madrid.
Canal, Ricardo. Especialista en autisme i trastorn de l’espectre autista
(TEA). Problemes de comportament en la infància i l’adolescència i
discapacitat. Professor de l’àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic de la Universitat de Salamanca.
Gomila, Antoni. Professor de l’àrea de Psicologia Bàsica de la UIB.
Hernández, Juana María. Tècnica de l’equip itinerant de la Conselleria
d’Educació de la Comunitat de Madrid.
Illera, Agustín. Responsable de qualitat i vida adulta de l’Associació
d’Autisme Gautena.
Morueco, Maribel. Directora del Centre Gaspar Hauser i professora
associada a la UIB.
Muntaner, Joan Jordi. Professor de l’àrea de Didàctica i Organització
Escolar de la UIB.
Posada, Manuel. Director de l’Institut d’Investigació de Malalties Rares
de Madrid.
Sotillo, Maria. Professora de l’àrea de Psicologia Bàsica de la
Universitat Autònoma de Madrid.
Tobajas, Pablo. Doctor en Medicina i Psiquiatria. Especialista en
Etiologia i Farmacologia.
Equip Gaspar Hauser. Professionals del centre d’atenció TEA.

Avaluació
Per poder superar el curs s’han de complir els requisits següents:
- Assistir al 80 per cent de les sessions presencials de cada un dels
mòduls. En el cas del mòdul de pràctiques, s’ha d’assistir al 100 per
cent del total de les hores.
- Superar la prova de cada un dels mòduls.
- Elaborar un treball final de síntesi i d’actualització bibliogràfica o de
recerca relacionat amb el TEA.
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Dades específiques
Directors del curs:
Joan Jordi Muntaner Guasp. Catedràtic d’Universitat del Departament de

EXPERT

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Maribel Morueco Alonso. Directora del Centre Gaspar Hauser i
professora associada a la UIB.

UNIVERSITARI

Nombre de places: poden fer el curs un total de trenta alumnes
com a màxim
Modalitat: presencial.
Durada: 30 ECTS, 225 hores són presencials
Dates i horaris:
D'octubre de 2018 a juny de 2019: Pràcticum i treball final.
Horari: els dijous i divendres de 17.30 a 21 hores. Un dissabte al mes
de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores, a determinar al calendari del curs.
Lloc de realització: edifici Sa Riera
Termini de matrícula: fins al dia 15 d'octubre de 2018
Preu i terminis: el cost del curs és de 1.150 euros. L’import de la
matrícula es pot fraccionar com a màxim en tres terminis.
Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no
admissió de l’alumne o no realització del curs.
La direcció del curs es reserva el dret d’anul•lar el curs en cas que no
s’arribi al nombre mínim d’alumnes previst.

Possibilitat de fer pràctiques remunerades
en empreses i despatxos professionas.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | (+34) 971259697

Col·laboradors
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Un Campus ple d’oportunitats!
Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en
el camí.
Wi-Fi i aules d’informàtica
Biblioteques
Instal·lacions Esportives
Residència d’Estudiants
Associacions d’estudiants
Servei mèdic i de farmàcia
Llibreria
Servei de reprografia
Servei de restauració i cafeteries
Programa Alumni

www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

